குடியெசின் ஒருங்கிலைப்பு ஒப்பந்தம்

அம்மைி, ஐயோ,
உங்கள் பிரெஞ்சு குடியெசின் ஒருங்கிலைப்பு ஒப்பந்தத்தில்

(CIR) லகரயோப்பமி

நீங்கள் இப்டபோது பிரெஞ்சு குடிவெவு மற்றும்

ஒருங்கிலைப்பு (OFII) அலுவைகத்திற்கு வந்துள்ைீர்கள்.
இவ்வோறு, நீங்கள் உங்கள் குடிடயற்ற நோ ோன பிெோன்சில் நிெந்தெமோக தங்கி வோழ விரும்பும் விருப்பத்லத ரவைிப்படுத்தி, உங்கள்
தனிப்பட்

ஒருங்கிலைப்பு ந வடிக்லகயில் ஈடுப வும் உறுதி அைிக்கிறீர்கள்.

இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ், உங்களுக்கு உோிலம உண்டு, ஆனோல் நீங்கள் சிை விதிமுலறகலையும் பின்பற்ற டவண்டும் மற்றும்
க லமகலையும் ஆற்ற டவண்டும்.



பிரெஞ்சு குடியெசின் ஒருங்கிலைப்பில் உங்கள்
தனிப்பட் பயனுக்கோன ந வடிக்லகயில் ஈடுபோடு



இன்லறய தனிப்பட்
டநர்கோைல் உங்கள் டதலவகலை
மதிப்பீடு ரசய்யவும், உங்களுக்கோன பயிற்சிகலை போிந்துலெ
ரசய்யவும் மற்றும் உங்கள் தனிப்பட்
சூழ்நிலைக்டகற்ப
உங்கலை வழிந த்தவும் உதவுகிறது.

 குடிலமப் பயிற்சி
உங்கள் குடிடயற்ற வோழ்க்லக
பயிற்சியு ன் ரதோ ங்கும்.

24 மைி டநெ கட்

ோய குடிலமப்

 ரமோழிப் பயிற்சி
உங்கள்

ரமோழியறிவு

ஐடெோப்பிய

ஐக்கியத்தின்

ரமோழி

நிலைக்கோன ரபோது அைவுடகோலின் (CECRL) A 1 நிலைக்கு
குலறவோக இருந்தோல், நீங்கள் அந்த நிலைக்கு முன்டனற
ரமோழிப்பயிற்சி எடுக்க டவண்டும். இவ்வோறோக அன்றோ
வோழ்வின்
ரதோ ர்புகளுக்கு
டதலவயோன
பிரெஞ்சு
ரமோழியறிலவ நீங்கள் ரபற்றுக்ரகோள்வீர்கள்.

 டவலைவோய்ப்புக்கு உதவி
உங்கள் டவலை நிலைலம மற்றும் உங்கள் டவலை டத ல்
டதலவகளுக்கிைங்க ரபோருத்தமோன ரபோது டவலைவோய்ப்பு
நிறுவனத்திற்கு வழிக்கோட் ப்படுவீர்கள்

 தகவல்கள்
நீங்கள்
உங்கள்
உோிலமகள்
மற்றும்
நீங்கள்
ரபற்றுக்ரகோள்ைக்கூடிய
ரபோது
டசலவகள்
(பள்ைிகள்,
மருத்துவமலனகள், சமூகப் போதுகோப்பு ...) ஆகியவற்லற
பற்றிய தகவல்கலைப் அறிந்து பயன யைோம்.
உங்கள் தனிப்பட்
சூழ்நிலை மற்றும் உங்கள் குடிடயற்ற
வோழ்க்லக பயைத்லத ரதோ ெ டதலவயோன தகவலை
உங்களுக்கு
வழங்குவதற்கு
இெண் ோவது
டநர்கோைல்
ஒப்பந்தத்தின் முடிவில் டமற்ரகோள்ைப்படும்.

பிரெஞ்சு குடியெசின் ஒருங்கிலைப்பு ஒப்பந்தத்லத (CIR)
கல ப்பிடித்தல், பை வரு குடியிருப்பு அனுமதி
வழங்கப்படுவதற்கோன நிபந்தலனயோகும்.

ஒப்பந்தத்தில்
மூைம்,
(லகரயோப்பமிடுவதன்
போிந்துலெக்கப்படும் குடிலமப் பயிற்சி மற்றும் ரமோழிப் பயிற்சி
ஆகியவற்லற
வி ோமுயற்சியு னும்
தீவிெமோகமோகவும்
டமற்ரகோள்ை உறுதியைிக்கிறீர்கள்

CIR

நீங்கள் பிரெஞ்சு சமுதோயம் மற்றும் குடியெசு இவற்றின்
அத்தியோவசிய மதிப்புகலையும் மதித்து ந க்க நீங்கள்
க லமபட்டுள்ைீர்கள்.
இந்த நிபந்தலனகலை பூர்த்தி ரசய்தோல், பை வரு
அனுமதி உங்களுக்கு வழங்கப்படும்.



குடிடயற்ற வோழ்க்லக
அட்ல வழங்கலும்

நீடிப்பும்

குடியிருப்பு

குடியிருப்பு

அனுமதி

பிரெஞ்சு ரமோழிலய ஆழமோகக் கற்பதன் மூைம், பிரெஞ்சு
குடியெசில் உங்கள் தனிப்பட்
ஒருங்கிலைப்லப நீங்கள்
ரதோ ெைோம்.
நீங்கள் குடியிருப்பு அனுமதி அட்ல
ரபற விரும்பினோல்,
உங்கள் பிரெஞ்சு ரமோழியறிவு
ஐடெோப்பிய ஐக்கியத்தின்
ரமோழி நிலைக்கோன ரபோது அைவுடகோலின் (CECRL) A 2
நிலைலய எட்டியிருக்க டவண்டும். டமலும் நீங்கள் பிரெஞ்சு
குடியெசின் ஆட்சி
டகோட்போடுலகை திறம்ப
அனுசோிக்க
டவண்டும்.
உங்கள் பிரெஞ்சு ரமோழியறிவு
ரமோழி

நிலைக்கோன

வோய்வழி B

1

ரபோது

ஐடெோப்பிய ஐக்கியத்தின்
அைவுடகோலின்

(CECRL)

நிலைலய எட்டியிருக்க டவண்டும்.

இந்த இெண்டு பிரெஞ்சு ரமோழியறிவு நிலைகளுக்கும்,
ரமோழிப் பயிற்சி வழங்குகிறது.

OFII

அக்ட ோபர் 4, 1958 ஆண்டு பிரெஞ்சு அெசியலைமப்பின் 1-ஆம் பிோிவு கூறுவதோவது :
"பிெோன்ஸ் ஒரு பிோிக்க முடியோத, மதச்சோர்பற்ற, ஜனநோயக மற்றும் சமூகக் குடியெசு ஆகும். பிறப்பு, மதம், இனம் ஆகிய டவறுபோடுகள் இல்ைோமல் அலனத்து குடிமக்களுக்கும் சட் த்தின் முன்
பிெோன்ஸ் சமத்துவத்லத உறுதி ரசய்கிறது. அலனத்து நம்பிக்லககலையும் பிெோன்ஸ் மதிக்கிறது. அதன் அலமப்பு பெவைோகப்பட் து. டதர்தல்கைிலும் அதன் ரசயல்போடுகைிலும், ரதோழில் மற்றும்
சமூகப் ரபோறுப்புகைிலும் சட் ம் ஆண்களுக்கும் ரபண்களுக்கும் சமமோக இ மைிக்கிறது."

குடியெசின் ஒருங்கிலைப்பு ஒப்பந்தம்

பிரெஞ்சு குடியெசின் ஒருங்கிலைப்பு ஒப்பந்தம்.
ரவைிநோட்டினர் நுலழவு மற்றும் குடியிருப்பு மற்றும் புகலி

உோிலம சட் த் ரதோகுப்பின்

311-9-ஆம் பிோிவில் வலறயறுத்துள்ைபடி

பிரெஞ்சு குடியெசின் ஒருங்கிலைப்பு ஒப்பந்தம் உங்களுக்கும் அெசு அதிபர் பிெதிநிதித்துவம் ரகோண்

பிரெஞ்சு அெசுக்கும்

இல யிைோனது. இருதெப்பின் பெஸ்பெ க லமலய அடிப்பல யோக ரகோண் து.

I. அெசின் க

லமகள்

உங்கள் ஒருங்கிலைப்லப எைிதோக்க அெசு வெடவற்பு மற்றும்
ஆதெவு
அலமப்லப ஏற்போடு ரசய்கிறது. இதில் பின்வரும்
டசலவகள் உள்ைன:

 பிரெஞ்சு

குடியெசின்
ஒருங்கிலைப்பு
விைக்குவதற்கு கூட் ம் ;

 உங்கள்

ரசயல்முலறலய

டதலவகலை மதிப்பீடு ரசய்து, உங்கள் தனிப்பட்

சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப பயிற்சி அைிக்கவும், வழிகோட் வும்,
மதிப்பீட் ோைர் ஒருவரு ன் தனிப்பட் டநர்கோைல்;

OFII

 பிரெஞ்சு



குடியெசின் டகோட்போடுகள் மற்றும் மதிப்புகள்,
அத்து ன் நல முலற அம்சங்கைில் பிரெஞ்சு சமூகத்தின்
ரசயல்போடு ஆகியவற்லற புோிந்து ரகோள்ை ஒரு குடிலமப்
பயிற்சி ;
பிரெஞ்சு ரமோழியில் உங்கள் நிலைலமலய அறிந்து ரகோள்ை

OFII- இல் ந

த்தப்படும் ரமோழிபுைலம டசோதலன ;

 டதலவப்பட்

ோல், ஒரு ரமோழிப் பயிற்சி ஏற்போடு ரசய்யப்படும்.

அதன் டதலவகளும் கோைமும்

CECRL

அைவுடகோலின்

A1

குறிப்பிற்கிைங்க வலெயறுக்கப்படும். நீங்கள் A1 அைலவ
அல ந்தோல், சோன்றிதழ் ரபறுவதற்கோன டசோதலன ந த்த
முடியும்;

 நீங்கள்

விைக்கு டகட்கோதவலெ,
ரபோது டவலைவோய்ப்பு
டசலவயின் கட் லமப்புகளு ன் இலைந்து, ரதோழில்சோர்
வழிகோட் ல் மற்றும் உங்கள் டவலைவோய்பிற்கோன உதவி ;

 பின்பற்றப்பட்

படிப்புகள் மற்றும் குடிடயற்ற வோழ்க்லகயில்
ஏற்கனடவ நிலறவு ரசய்த கோோியங்கலை பற்றி அறியவும்
மற்றும் உங்கள் தனிப்பட்
சூழ்நிலையின்படி உங்கள்
டநோக்குநிலைலய நிலறவு ரசய்வதற்கோக, ஒப்பந்த முடிவில்
மதிப்பீட் ோைரு ன்
அலழக்கப்படுவீர்.

OFII

II. உங்கள் க

இெண் ோவது

டநர்கோைலுக்கு

லமகள்

சமூகம் மற்றும்
மதிப்லப மதித்தல்;

ஒரு வரு மோகும். விதிவிைக்கோக,
நியோயமோன கோெைங்களுக்கோக, கூடுதைோக ஒரு வரு கோைம்
அெசு அதிபெோல் அது நீடிக்கப்ப ைோம்.
நீங்கள் ஆர்வம் மற்றும் தீவிெத்தன்லம நிபந்தலனகலை
மதிக்கவில்லைரயன்றோடைோ,
பிரெஞ்சு
சமூகம்
மற்றும்
குடியெசின் அத்தியோவசியமோன மதிப்புகலை நிெோகோிப்பலத
நீங்கள் ரவைிப்படுத்தியிருந்தோடைோ, OFII-இன் போிந்துலெயின்
அடிப்ல யில் அெசு அதிபெோல் CIR நீக்கப்ப ைோம்.
இன்லறய
டநர்கோைலின்
தனிப்பயனோக்கப்பட் டநோக்குநிலை.



உங்கள்

பின்வரும் பயிற்சிகள் போிந்துலெக்கப்படும் :

● குடிலமப் பயிற்சி
வோழ்டவோம்"
 கட் ோயம்
 ரமோழிப் பயிற்சி




முடிவில்

A1 நிலை அல
A1 நிலை அல

"குடியெசின்

மதிப்புகலை

டசர்ந்து

யப்பட் து (ரமோழிப் பயிற்சி விைக்கு)
யப்ப வில்லை (ஒரு ரமோழிப் பயிற்சி

போிந்துலெ)

போிந்துலெக்கப்பட் போ ரநறியின் முடிவில் A1
அல யப்பட் ோல், அப் பயிற்சி முன்கூட்டிடய நிறுத்தப்படும்.
●ரபோது டவலைவோய்ப்பு டசலவ
நீங்கள்
பின்வரும்
டவலைவோய்ப்பு
டசலவகளுக்கு
வழிக்கோட் ப்படுவீர்கள்:
 நீங்கள் டவலைவோய்ப்பு டசலவகளுக்கு
வழிக்கோட் ப்படுவீர்கள்:
 ஒப்பந்தத்தில் லகரயோப்பமிடுபவோின் டகோோிக்லகயின்
டபோில் ரதோழில்முலற ஆதெவிலிருந்து விைக்கு..
ஒப்பந்தடம பிெோன்சில் உங்கள் ஒருங்கிலைப்பிற்கோன
முதல் படியோகும்.
அதன் உோிலமகள் மற்றும் க லமகலை
நீங்கள் மதிக்க டவண்டும். இதுடவ குடிடயற்ற நோட்டில் உங்கள்
ரவற்றிகெமோன ஒருங்கிலைப்புக்கோன உத்தெவோதம்.

CIR

கீழ்க்கண் வற்லற ரசய்ய நீங்கள் ஒப்புக்ரகோள்கிறீர்கள்:

 பிரெஞ்சு

III. ஒப்பந்த கோைம்
CIR ஒப்பந்த கோைம்

குடியெசின்

அத்தியோவசியமோன

 வி

ோமுயற்சியு னும் தீவிெமோகவும் குடிலமப் பயிற்சி மற்றும்
ரமோழிப் பயிற்சியில் பங்டகற்றல் ;

பிரெஞ்சு குடியெசின் ஒருங்கிலைப்பு ஒப்பந்த எண்:
திரு / திருமதி (சிறோர்களுக்கு, சட் பிெதிநிதி):

 OFII

அலழக்கும் ரபோழுது இறுதி ஒப்பந்த டநர்கோைலுக்கு
ரசல்லுதல்;

 OFII

ஆல் குறிப்பி ப்பட்
நல முலறகலை, குறிப்போக
ரதோழில்முலற
ஆதெவுக்கோக
தவிெ)
(விைக்கு
குறிப்பி ப்பட் வற்லற ரசய்தல் ;

 நிலைலமயில்
அறிவித்தல்.

மோற்றம் ஏதும் இருப்பின், கடிதம் ஊ ோக

AGDREF எண் :
லகரயோப்பம்:

மற்றும் மோகோை அெசு அதிபர் :
இல டய --/--/---- அன்று முடிவு ரசய்யப்பட்

ஒப்பந்தம்.

"பிெோன்சில் என் ஒருங்கிலைப்பு திட் த்தின் ஒரு பகுதியோக பிரெஞ்சு குடியெசின் ஒருங்கிலைப்பு ஒப்பந்தத்தின் பயிற்சிகலை சிறந்த முலறயில் பின்பற்றுவதற்கோக, ஒப்பந்தத்தில் லகரயோப்பமிடுவதன் மூைம், என் விண்ைப்பத்தின்
ரசயைோக்கத்திற்கோக தனிப்பட் CIR டநர்கோைல் -இன் ஒரு பகுதியோக டதலவயோன தெவு டசகோிக்கப்ப வும், டசமிக்கப்ப வும், ரசயைோக்கப்ப வும், பயன்படுத்தப்ப வும் மற்றும் OFII டசலவ வழங்குநர்களுக்கும் மற்றும் அெசு அதிபர் நிர்வோக
பிோிவுகளுக்கு போிமோற்றப்ப வும் நோன் ஒப்புக்ரகோள்கிடறன். ஒப்பந்தத்தின் லகரயோப்பத்டததியிலிருந்து அதிகப்ப சம் 5 வரு ங்கள் வலெ எனது தனிப்பட் தெவு லவக்கப்படும்.
ஐடெோப்பிய ஒழுங்குமுலற 2016/679-க்கிைங்க, என் தனிப்பட் தெலவ அணுகவும், திருத்தவும் எனக்கு உோிலம உள்ைது, இது ரதோ ர்போக நோன் ரதோ ர்பு ரகோள்ை டவண்டிய முகவோி பின்வருமோறு : OFII, தெவு போதுகோப்பு அலுவைோின்
கவனத்திற்கு, , 44 rue Bargue, 75015 Paris. ரசயைோக்க ரபோறுப்போைர் தலைலம நிர்வோகி ஆவோர், அவலெ கீழ்க்கண் முகவோியில் ரதோ ர்பு ரகோள்ைைோம்: OFII, ரசயைோக்க ரபோறுப்போைர் கவனத்திற்கு, 44 Rue Bargue, 75015 Paris. "

